
Alama za reli
Washirika watajifunza jinsi alama za reli zimekuwa na ufanisi katika kutangaza
mavuguvugu ya kijamii. Washirika pia watatambua jinsi alama za reli kwenye
mtandao wa kijamii inaweza kusaidia kukuza ufahamu kuhusu suala la utetezi na
watabuni alama yao wenyewe ya reli na njia za kutangaza sababu inayowapendeza.



Uanaharakati Kutumia Alama ya reli

Sehemu ya Kwanza

Ambia Wanafunzi Wako

Wakati watu binafsi mara kwa mara wanatumia majukwaa maalum ya mtandao wa
kijamii kwa sababu fulani, majukwaa haya yanashiriki sifa fulani. Kipengele kimoja
muhimu ni alama ya reli Alama za reli huturuhusu kupata umakinifu wa hoja zetu
kwa kuunganisha machapisho yetu kwa machapisho mengine katika mada sawa.
Kwa mfano, iwapo tulitaka kushiriki video kutoka kwa mchezo wetu wa mpira wa hivi
karibuni ambapo mshambuliaji wetu alifunga mabao matatu, tunaweza kujumuisha
“#football” na “#hattrick” katika ufafanuzi wa video ili kuruhusu watu wengine
wanaotazama video za mpira kuiona. Hivi, tunaweza kuongeza fursa za skauti hao
wa mtaalam wa spoti anaweza kuzitazama video zetu

Alama za reli hasa ni za maana kwa mradi ya utetezi. Kwa mfano, baada ya ufyatuaji
wa Trayvon Martin katika Florida, Marekani na afisa wa polisi, baadhi ya watetezi
walianza kuandika machapisho kuhusu uhusiano wa rangi Marekani na kujumuisha
alama ya reli #BlackLivesMatter. Kwa umaarufu wa alama ya reli unaoongezeka,
watu zaidi na zaidi waliweza kuona machapisho kuhusu uzoefu wa watu binafsi
kama mtu wa rangi na ushirikiano wao na polisi Marekani leo kwa kutafuta
“#BlackLivesMatter.” Kupitia uanaharakati wa mtandao wa kijamii, Black Lives Matter
ilifanyika vuguvugu la utetezi thabiti ikisaidiwa na watu mashuhuri.

Alama ya reli ni mbinu yenye nguvu kwenye mtandao wa kijamii katika mizani ya
ulimwengu. Wakati shirika la kihalifu Boko Haram liliteka nyara wasichana 276
kutoka kwenye shule yao ya upili katika Chibok, Naijeria ilijaribu kukuza ufahamu
katika suala kwenye mtandao wa kijamii kwa kuchapisha maudhui mtandaoni yaliyo
na alama ya reli “#BringBackOurGirls.” Suala lilipata msaada wa ulimwengu haraka,
huku watu mashuhuri na viongozi wa umma wakisaidia suala hilo.

Kuna mifano mingi ya kutumia alama za reli kwa utetezi ulimwenguni. Kwa mfano,
wanafunzi wa chuo cha Mexican walitumia “#YoSoy132” katika uchaguzi wa urais
wa mwaka wa 2012, wanafunzi wa chuo cha Hong Kong walifanya mikutano katika
alama ya reli “#umbrellarevolution” wakati maandamano ya uhuru ya mwaka wa
2014, na wanafunzi wa chuo cha Chilean walitumia “#MovimientoEstudiantil” kutetea
mabadiliko ya elimu

Unapotetea suala, kutumia alama za reli ni njia bora ya kufikia hadhira kwa hoja
zako. Katika zoezi lifuatalo, tutachunguza matumizi ya alama za reli kwenye
mtandao wa kijamii.



Kazi

Sehemu ya Kwanza

Mwingiliano wa Darasa

Waandae washiriki katika jozi.

Ambia Wanafunzi Wako

Katika timu ya watu wawili, tafuta alama ya reli ambayo imetumiwa hivi karibuni
kutangaza sababu.

Pindi mnapopata alama ya reli kagua mazungumzo yanayoendelea na katika timu
yenu, buni muhtasari mfupi wa kile kinachojadiliwa. Mtawasilisha muhtasari huu kwa
maneno kwa kikundi kilichosalia.

Mtakuwa na dakika 15 kutafuta alama ya reli na kubuni muhtasari.

Mwingiliano wa Darasa

Wape washiriki dakika 15 kufanya kazi. Pindi wanapokamilisha, ruhusu dakika 15
kwa kila jozi kuwasilisha mihtasari yao kwa kikundi.

Uliza Wanafunzi Wako

Je, ni aina ipi ya maudhui yanashirikiwa kutumia alama za reli?

Je, kuna mazungumzo yanayofanana chini ya alama tofauti za reli? Mbona unafikiria
hii inafanyika/haifanyiki ?

Je, baadhi ya alama za reli zinaonekana kuwa na ufanisi (k.m., kuwa na uwezekano
wa kuchapishwa upya) kuliko zingine? Je, ni zipi? Kwa nini?

Sehemu ya Pili

Ambia Wanafunzi Wako

Sasa, buni suala ambalo ni muhimu kwa jozi lako na:

1. Uunde alama ya reli kwalo.

2. Buni taswira, infografia, meme, bango, au grafu ili kutangaza alama yako ya reli.

3. Pamoja na mshirika wako, jadili njia tofauti ambazo mnaweza kusambaza alama
yenu ya reli kupitia mtandao. Je, ni baadhi i ipi ya mikakati iliyofanikiwa



tuliyojifunza kutokana kufafanua alama zingine za reli?

Mtakuwa na dakika 30 za kukamilisha zoezi hili.

Mwingiliano wa Darasa

Wape washirika dakika 30 za kushiriki kwenye zoezi hili na mshirika wao. Baadaye,
ruhusu dakika 20 kwa jozi kujadili, na kikundi kikubwa, alama yao ya reli ikijumuisha
picha na hoja za kusambaza alama ya reli.
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